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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
هذا من �الم ، ")ْنَصارِ َ�اُب َعَالَمِة اِإل�َماِن ُحبُّ األَ (" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول النووي  ،أما �عد
 .البخاري 

َثَنا ُشْعَبُة، َقاَل: َأْخَبرَ : قال("  َثَنا َأُبو الَوِلیِد، َقاَل: َحدَّ َل: ْبِد للااَِّ ْبِن َجْبٍر، َقاعَ للااَِّ ْبُن  َعْبدُ ِني َحدَّ
ْنَصاِر، َوآَ�ُة النَِّفاِق ِن ُحبُّ األَ  اِإل�َماآَ�ةُ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت َأَنًسا َعِن النَِّبيِّ 

  .")»ُ�ْغُض اَألْنَصارِ 
 ابر،ج �فتح الجیم و�قال: "هللا بن جبر عبد هللا بن عبد"وأما  سبق ذ�ر أنس وشعبة،(: �قول

 اهلة،�فهو هشام بن عبد الملك الطیالسي البصري مولى " أبو الولید"وأما  وهو أنصاري مدني.
 اقیهً ف ا�ان ثقة إمامً : قال أبو حاتم. روى عنه البخاري واألعالم ،سمع جماعات من األعالم

: ن عبد هللاوقال أحمد ب. عند الناس ه جلیالً في زمان ا�ان إمامً  وقال أبو زرعة:. احافظً  عاقالً 
 ؟)هو نفسه( ماذا �عني بـ، )هو نفسه في الحدیث یروي عن سبعین امرأة

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 .)هو ثقة في الحدیث(

 .ثقة ثبت طالب:
ن هو ثقة في الحدیث یروي عن سبعی(هذه تصحفت إلى  )نفسه(، )هو ثقة( ،ما فیه ثبت

سنة  توفي قیل:. و�انت الرحلة �عد أبي داود الطیالسي إلیه(. وأظن الكرماني نقل هذا، )امرأة
  سبع وعشر�ن ومائتین.

 ؛ئلهمو�یان فضا -َرِضَي ُهللا عنُهم-الحث على األنصار  :فیه، عالمته »آ�ة اإل�مان«: فصل
وسائر  ،هاجر�نوالم -صلى هللا علیه وسلم-ورسوله  ،لما �ان منهم من مناصحة هللا

 .)-َرِضَي ُهللا عنُهم-وغیر ذلك  ،و�یثارهم على أنفسهم ،و�عزازهم الدین المسلمین،
  ؟عندك �عدهماذا طیب  

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
  ؟�عني طرح ما فیه شرح

 ..........  طالب:
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 �عني الشرح في سطر�ن ونصف أو أقل.
سلم ج البخاري ومخرَّ و (فصل: : �قول في شرح الباب، -َمُه ُهللا تعالىَرحِ -وقال الحافظ ابن رجب 

آ�ة اإل�مان حب األنصار، وآ�ة «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي أنس  من حدیث
 من حب المرء ال �حبه إال هللأن هذا المعنى یرجع إلى ما تقدم من  .»النفاق �غض األنصار

�مان، الحب في هللا من أوثق عرى اإل�مان، وأنه أفضل اإلعالمات وجود حالوة اإل�مان، وأن 
من  ج اإلمام أحمدفاألنصار نصروا هللا ورسوله، فمحبتهم من تمام حب هللا ورسوله. وخرَّ 

ي، بال یؤمن �اهلل من ال یؤمن «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-حدیث سعید بن ز�د عن النبي 
 . »وال یؤمن بي من ال �حب األنصار

حب أمن «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-الطبراني وغیره من حدیث أبي هر�رة عن النبي  جوخرَّ 
وفي صحیح مسلم عن أبي . »األنصار فبحبي أحبهم، ومن أ�غض األنصار فببغضي أ�غضهم

اهلل ال یبغض األنصار رجل یؤمن �«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-سعید وأبي هر�رة عن النبي 
حب «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-مسند عن أبي سعید عن النبي وفي ال. »والیوم اآلخر

 . »األنصار إ�مان، و�غضهم نفاق
من اإل�مان. وفي صحیح مسلم عن  -الذین هم أفضل من األنصار-و�ذلك حب المهاجر�ن 

ضني إال : ال �حبني إال مؤمن وال یبغإليَّ  -صلى هللا علیه وسلم-إنه لعهد النبي «علي قال: 
ال: ق -صلى هللا علیه وسلم-في المسند والترمذي عن عبد هللا بن مغفل عن النبي و . »منافق

 ا �عدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أ�غضهمهللا هللا في أصحابي، ال تتخذوهم غرًض «
  .»فببغضي أ�غضهم

قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وفي �عض نسخ �تاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي 
المسند  وفي .»و�م �ه من نعمه، وأحبوني لحب هللا، وأحبوا أهل بیتي لحبيذا �غأحبوا هللا لم«

ي أنه قال ف«: -صلى هللا علیه وسلم-و�تاب النسائي وابن ماجه، عن أبي هر�رة عن النبي 
 فمحبة أولیاء هللا .»الحسن والحسین: من أحبهما فقد أحبني، ومن أ�غضهما فقد أ�غضني

 ؛غضهم محرم فهو من خصال النفاقان، وهي من أعلى مراتبه، و�ُ ا من اإل�موأحبا�ه عمومً 
 .أخفاه)ا، ومن تظاهر �ه فقد تظاهر بنفاقه، فهو شر ممن �تمه و ألنه مما ال یتظاهر �ه غالبً 

ه �عني �أن، )اتظاهر �ه غالبً ألنه مما ال یُ  ؛و�غضهم محرم فهو من خصال النفاق(: �قول 
فهو شر ممن �تمه  تظاهر �ه فقد تظاهر بنفاقه، ومن(: قال یبطن هذا و�ظهر خالفه،

ذا ال یؤاخذ �ه إال إ ،حدیث نفس لیس هإن الذي �تم ما �جده في نفسه أن لو قال قائل:، )وأخفاه
  ؟الأم هل هذا الكالم صحیح . تكلم أو فعل

 ..........  طالب:
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  ؟ماذا
 ..........  طالب:

إذا �ان سبب �غضه إ�اهم  ؟فما السبب لسبب، في القلب إال اهو ال �مكن أن �كون �غًض  ال،
 عامة أهل العلم على أن ونظیر هذا الحسد، هذه عقیدة. هذا ولو لم ینطق �ه،فنصرهم لدین هللا 

 هذافعم هللا عن �عض خلقه الذي یتمنى بنفسه زوال نِ  ولو لم �عمل، ،الحاسد یؤاخذ ولو لم ینطق
 إًذا هذا حدیث نفس.ففعل � لمما دام : الجوزي �قولمنهم من �قول �ابن  وتتناوله النصوص، ،آثم

لم نطرد أن الذي �قع في قلبه شيء ال یؤاخذ إال إذا تكأن إذا �غینا  كل أعمال القلوب على هذا،
 .فیؤاخذ بها ،أعمال القلوب مردها إلى القلب اإل�مان مداره على القلب، أو فعل،
 ..........  طالب:

لكن هناك أمور تراود اإلنسان في �ثیر من  یثبت في القلب،حدیث النفس الذي یتردد وال 
هذه ال فهذه إذا لم یتكلم بها ولم �ظهرها  لیست من صمیم أعمال القلب ومن عباداته، األحیان،

 هناك أعمال قلوب ال تظهر عالماتها، أما ما مرده إلى القلب من العبادات مثل الخشیة، تضره،
إن مثل هذا إذا لم یتكلم ووقر في قلبه خالف ما  ل نقول:ه بل إن إظهارها خالف اإلخالص،

  ؟مر �ه أن نقول هذا حدیث نفسأُ 
 .ال طالب:

 ال.
 طالب: ما معنى �ا شیخ .......... عند ابن رجب.

 .نعم
وال  ،لكن ال �ظهر على لسانه ،طالب: هو نفسه قال إن تمني المعصیة قد �حبها في قلبه

 .ه�ظهر منه من فعله فهذا معفو عن
 .نعم

�خالف ما  ،»إن هللا تجاوز عن أمتي«طالب: فهل هذا ما �خصص �ه السیئات .......... 
 .ي هي اإلقرار والتصدیقهذا .......... أو ضد العقیدة الت�ظهر في القلب �ضد 

؛ )هشر ممن �تمه وأخفا(، )ومن تظاهر �ه فقد تظاهر بنفاقه فهو شر ممن �تمه وأخفاه(: قال
  �ادة ومجاهرة �المعصیة.ألنه اعتقاد وز 

أو لقرابته أو  -صلى هللا علیه وسلم-(ومن �ان له مز�ة في الدین لصحبته النبي : قال
ُنصرته، فله مز�د خصوصیة في محبته و�غضه. ومن �ان من أهل السوابق في اإلسالم 

نافقین إنما . وقد ُروي أن الم-َرِضَي ُهللا عنهُ -ا مثل علي كالمهاجر�ن األولین، فهو أعظم حق� 
، ومن هو أفضل من علي �أبي �كر وعمر فهو -رضي هللا عنه-غض علي كانوا ُ�عرفون ببُ 

(إنه یرجى على  وهذا ننتبه له، أولى بذلك، ولذلك قیل: إن حبهما من فرائض الدین، وقیل)
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 التوحید الذي هو أصل الدین، هذا الكالم فیه ما فیه، حبهما ما یرجى على التوحید من األجر)
 ،لحق أو �ساوى الفرع �األصلوال �مكن أن یُ  والتوحید هو األصل، ،حبهما فرع ال �قال مثل هذا،

 ،-َجلَّ وَعال-تقرب �ه إلى هللا حبهما من اإل�مان وعالمة من عالمات اإل�مان ومن أعظم ما یُ 
  و�غضهما من عظائم األمور.

 ..........  طالب:
 .كأبي �كر وعمر

 ..........  طالب:
 .هذا تمثیل، )كأبي �كر وعمر( �عني تمثیل هذا، ،ثمانوع

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
  ؟لمن

 .طالب: ألبي �كر وعمر
: ولذلك قال ابن رجب ؟ ال.)یرجى على حبهما ما یرجى على التوحید من األجر(لكنه  ،نعم

  م فیه نظر.على �ل حال مثل هذا الكال. لیس من قوله ما جزم �ه،، )وقیل(
 ..........  طالب:

 -دهالمنافقون في عه لكن الكافر ال �ظهر اإلسالم.، اإذا أظهروا نفاقهم صاروا �فارً : �قول ،نعم
المُ  الُة والسَّ  لقرآن:وهم الذین نزل فیهم ما نزل من ا إذا وجدوا أدنى فرصة أظهروا، -علیِه الصَّ

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر}  ا أمره مختلف. هذفأما الكافر الذي �ظهر الكفر ]، ١٤٥النساء: [ {ِفي الدَّ
 »آ�ة اإل�مان«( :-َرِحَمُه هللاُ -قال  ،فیه نقل أحضره �عض اإلخوة من شرح ابن الملقن للتوضیح

من حیث �انوا أنصار الدین ومظهر�ن و�اذلي أنفسهم  »حب األنصار«و ،عالمته وداللته
نصار فمن عرف حق األ . ه عالمة ودالة قاطعة على اإل�مانوموالیهم وقتالهم الناس �افة دون
المُ -ومبادرتهم ونصرهم ومحبتهم له  الُة والسَّ  ،�مانهإأحبهم ضرورة لحكم صحة  -علیِه الصَّ

اء وهذا جاٍر في أعیان الصحا�ة �الخلف لم �سره ما جاء منهم فیبغضهم، اومن �ان منافقً 
سالفة إذ �ل واحد منهم له سا�قة و  في �ل الصحا�ة،بل  الراشدین و�قیة العشرة والمهاجر�ن،

 . فحبهم لذلك المعنى محض اإل�مان و�غضهم محض النفاق ،وغناء في الدین وأثر حسن فیه
ألمر طارئ من حیث وقع لمخالفة غرض أو  ؛منهم من غیر تلك الجهة اوأما من أ�غض أحدً 

لك لم ذومع  ،ع بینهم حروب ومخالفاتفقد وق، اوال �افرً  الم �صر بذلك منافقً  لضرر أو نحوه،
هذا و ، )و�نما �ان حالهم في ذلك حال المجتهدین في األحكام ،�حكم �عضهم على �عض �النفاق

 .�عضه تقدم في الشروح السا�قة عند ابن حجر وعند الكرماني
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ص جد الدین في أي شخفإذا وُ ، او�غًض  احب� ، اوعدمً  االمنظور إلیه الدین وجودً  على �ل حال:
بغض من جهة أخرى إما لمعصیة قد یُ  وجبت محبته لدینه �غض النظر عن األوصاف األخرى،

و�ن  هذا األصل، لكن األصل أن الحب والبغض �كون في هللا وهلل؛ أو لمشاحنة وما أشبه ذلك،
هر ظولذا تجد من �ُ  نعم مؤاخاة الناس ومودتهم الغالب على أمر الدنیا،، اكان هذا قد �كون عز�زً 

  ؟ز�ف أمحب في هللا لبعض الناس عند االمتحان واالبتالء یتبین حقیقة حبه هل هو صحیح ال
فإن استقبله  ن �عض الناس مودته ومحبته وارتیاحه للشخص حسب استقباله له،إ :اوقلنا مرارً 
د أنه ال یز� -كما تقدم-معلوم أن ضا�ط الحب في هللا  زادت المحبة و�ال نقصت. احسنً  استقباالً 

حب �الوصف الذي من أجله �ُ  اما دام هذا الشخص متصفً  ،وال ینقص مع الجفاء ،الصفاء مع
ع فالحب م، اوعدمً  افهو مرتبط �ه وجودً  ،و�ذا زال الوصف زال الحب في هللا فإن الحب ال یتأثر،

 .الوجود والعدم مع فقده
 ..........  طالب:

حب من هذه شار�هم في نصر الدین أنه �ُ لكن یبقى أن من  شك أنه مز�ة لألنصار، هما فی نعم،
 . االحیثیة ولو �ان متأخرً 

 ..........  طالب:
الكالم على  ،لق الوصف �اإل�مان أو �النفاقهذا ألمر خارج ال للجهة التي من أجلها عُ  ال،

 لق هذا الوصف.الجهة التي من أجلها عُ 
ى الجملة، �اب، و�جوز �اإلضافة إل أي: هذا "�اُب عالمِة اإل�مان حبُّ األنصار"(: �قول العیني

لباب اوالتقدیر فیه: �اُب عالمة اإل�مان حب األنصار. ووجه المناسبة بین البابین أن هذا 
ألن ( ؛�عني فیما تقدم »وأن �حب المرء ال �حبه إال هلل«، )داخل في نفس األمر في الباب األول

 .»هلل وأن �حب المرء ال �حبه إال«حب األنصار داخل في قوله: 
قلُت: االهتمام �شأنهم ( ،�عني ذ�ر الخاص �عد العام، )فإن قلَت: فما فائدة التخصیص؟ 

�ل هذا  ذ�ر الخاص �عد العام أو العكس،یُ  نعم،، )فرادهم �الذ�رأوالعنا�ة بتخصیصهم في 
 ذ�ر هو داخل في العام.و�ال لو لم یُ  لالهتمام �شأن الخاص والعنا�ة �ه،

 ن الرجال وتكلم علیهم �اختصار.�عد أن بیَّ  )نساب�اب األ (: هنا �قول
وقیل  نسبة إلى بیع الطَّیالسة، وهو جمع َطیلسان، �فتح الالم "الطیالسي: "بیان األنساب(

معي: قال األص �كسرها أ�ًضا، والفتح أعلى، والهاء في الجمع للُعجمة؛ ألنه فارسي معرَّب.
میت سُ بیل عظیم من األزد ألم، بل األنصار قَ  أصله تاَلشان، واألنصاري لیس بنسبة ألب وال

احد ، والنسبة إنما تكون إلى الواحد، وو -صلى هللا علیه وسلم-لنصرتهم رسول هللا  ؛بذلك
 .)األنصار ناصر، مثل: أصحاب وصاحب، و�ان القیاس �النسبة إلى األنصار ناصري 
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الجمع إلى مفرده و�نسب إلى وحینئٍذ یرجع  ن النسبة إلى الجمع شاذة،إ :نحن قلنا فیما سبق 
  .المفرد

م. فقالوا: أنصاري، �أنهم جعلوا األنصار اس و�ان القیاس �النسبة إلى األنصار ناصري،(
عة: �ی، �ما �قال في النسبة إلى رَ -صلى هللا علیه وسلم-والمدني: نسبة إلى مدینة النبي 

 طي: قالوامن المدن. وقال الرشا نسب هذه النسبة إلى غیرهاذ�مة: َجَذمي، وقد تُ َر�عي، وفي جَ 
لعین دني، والطیر ونحوه: َمِدیني، وفي مختصر اسب إلى المدینة مَ في الرجل والثوب إذا نُ 

 دیني. دني، وحمام مَ �قال: رجل مَ 
المُ -وقال الجوهري: إذا نسبَت إلى مدینة الرسول  الُة والسَّ دینة ي، و�لى مقلَت: مدن -علیِه الصَّ

ن ملئال تختلط.  ؛و�لى مدائن �سرى قلَت: مدائني، للفرق بین النسب ،منصور قلَت: مدیني
نعم  ،)لطائف اإلسناد: أن هذا اإلسناد من ر�اعیات البخاري فوقع عالًیا، ولمسلم خماسی�ا

 افي البخاري الثالثیات فیه اثنان وعشرون حدیثً  لكن أعلى منه الثالثیات، ر�اعي من العوالي،
 علیهِ -�عني بینه و�ین الرسول  وأنزل ما عنده حدیث واحد تساعي، عنده، هذه أعلى ما، اثالثی� 

المُ  الُة والسَّ المُ -الثالثیات �كون بینه و�ین الرسول  تسعة، -الصَّ الُة والسَّ هنا و  ثالثة، -علیِه الصَّ
  أر�عة.

 وقد ألنه تلمیذه، ؛وهذا هو الغالب أن مسلم ینزل درجة عن البخاري ، )اووقع لمسلم خماسی� (
ووقع في صحیح مسلم  ،وقد �كون في أحادیث مسلم ما هو أعلى من أحادیث البخاري  یوافقه،

  أر�عة أحادیث.
 ة،لكنه في غا�ة األهمی اإلخوان الذین ال یهتمون إال �المتون مثل هذا الكالم �أنه ال �عنیهم،

وهذه  بواسطة خماسیة،و�رو�ها البخاري بنفس أسانید مسلم  یرو�ها مسلم �أسانید عالیة ر�اعیة،
ومسلم یروي عن شیخ بدون واسطة یروي عنه اإلمام  ألن البخاري شیخ مسلم، ؛من الغرائب

ئط و�ثرة الوسا لقلة الوسائط،: قالوا ؟لماذا وال شك أن العلو أفضل من النزول، البخاري بواسطة،
فإذا قل  لل من جهته،من هؤالء الرواة إال و�تصور أن �قع الخ فما من راوٍ  ،مظنة لدخول الخلل

  أعلى ما فیه الر�اعیات. ومسلم ما فیه وال حدیث ثالثي،. الرواة قل احتمال الخطأ
أنزل حدیث �ما قالوا في الدنیا یرو�ه النسائي بواسطة أحد  وفیه حدیث، ىالنسائي من �اب أول

لنسبة للعلو مع أنه �ا والسبب تأخر النسائي، وهذا أنزل حدیث في الكتب الستة، ،ً�اعشر راو 
عني �ما هي �مز�ة  االحدیث عند مالك ثنائی�  ولذلك �ون  ،النزول ینبغي أن یالحظ التقدم والتأخرو 

حدیث عند البخاري تساعي والحافظ العراقي �عده �ستة قرون أو خمسة  هذا زمنه.، الیست علو� 
 ،راقي التساعيوهذا أعلى ما عند الحافظ الع ،أنزل حدیث في البخاري  ونصف عنده تساعیات،

 ال بد من مالحظة الزمن. ألنه منظور إلیه الزمن ال بد من مالحظته، ؟لماذا
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افق اسمه و ومنها: أن فیه راوً�ا  ومنها: أن فیه التحدیث واإلخبار �الجمع واإلفراد والسماع،(
 اسم أبیه. 

 لبت الواور�ك، قُ صلها: َأَوَ�ة �التحأأي: عالمة اإل�مان، و  »آ�ة اإل�مان«بیان اللغات: قوله: 
ن موضع ألًفا لتحر�ها وانفتاح ما قبلها، قال سیبو�ه: موضع العین من اآل�ة واو؛ ألن ما �ا

كثر من: أأكثر مما موضُع العین والالم �اءان، مثل: َشَوْ�ُث  العین واًوا وموضع الالم �اءً 
. قال الفراء: هي من الفعل: فاعل ه ا ذهبت منو�نم(آ�ة ، )ةَجَبْیُت، وتكون النسبة إلیه: َأِويٌّ

. اٌي وآ�اتٌ ففت، وجمع اآل�ة: آٌي وآ�َ ولكنها خُ ( ،بیاءین، )الالم، ولو جاءت تامة لجاءت: آِیَیة
 : آِیَیة،و�قال في النسبة إلى آ�ة: آِیّي، والمشهور أن عینها �اء، ووزنها فاَعة؛ ألن األصل

 .)عین ألجل تاء التأنیثتحوا التي هي فحذفوا الیاء الثانیة التي هي الم، ثم فَ 
�شر�ف  جمع نصیر، جمع ناصر، �األصحاب جمع صاحب، و�قال: »األنصار«(�قول: 

الُة والسَّ -لنصرتهم النبي ( ؛إلى آخره، )موا بذلك...وأشراف، واألنصار سُ   ، وهو-المُ علیِه الصَّ
ل: سماهم و�قا( هم.ثم ذ�ر نسب، )نقهلطول عُ  ؛ولد األوس والخزرج ابنا حارثة أو ثعلبة الَعْنقاء

. قوله: ]٧٤[األنفال:  ا}وَن َحق� {َوالَِّذیَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمنُ هللا تعالى بذلك فقال: 
ر�ن هو والعلماء �قولون أن الزندیق عند في المتأخ، )هو إظهار اإل�مان و��طان الكفر »النفاق«

الُة والسَّ -المنافق في عهده    .-المُ علیِه الصَّ
 مي �هنه سُ في تسمیة المنافق منافًقا ثالثة أقوال؛ أحدها: أ وقال ابن األنباري في االعتالل:(

َرب، �ستتر فیه. والألنه �َ  نافق  ثاني: أنهستر �فره وُ�غیبه، فُشبه �الذي یدخل النفق، وهو: السَّ
نه إنما ه. والثالث: أألنه �خرج من اإل�مان من غیر الوجه الذي دخل فی ؛كالیر�وع، فُشبه �ه

ه �فر. إلظهاره غیر ما �ضمر تشبیها �الیر�وع، فكذلك المنافق ظاهُره إ�مان و�اطن ؛مي �هسُ 
لیر�وع، اوناَفَق الیر�وع أخذ في ناِفقائه، ونفق الیر�وع أي استخرجه، والنافقاء إحدى حجرة 

أسه ضرب النافقاء بر تي من قبل القاصعاء رققه، فإذا أُ �كتمها وُ�ظهر غیره، وهو موضع یُ 
 فانتفق أي: خرج. 

ج، ا أي: راثم اعلم أن النِّفاق هو �كسر النون، وأما النَّفاق �الفتح فهو من: نفق البیع نفاقً 
 ال:غیرها، مثونفقت الدا�ة نفوًقا أي: ماتت، والنِّفاق �الكسر أ�ًضا جمع النَّفقة من الدراهم و 

َق القوم اَله وأنفنیْت، وأنفق الرجُل مَفًقا، أي: فَ فاق القوم �الكسر ینفق نَ ثمرة وثمار، ونفقْت نِ 
ْنَفاِق}َنفقْت ُسوُقهم، قال تعالى:  ناء والنفاد، وقال أي: خشیة الف ،]١٠٠[اإلسراء:  {َخْشَیَة اإلِْ

 قتادة: أي خشیة إنفاقه. وقال الصغاني: التر�یب یدل على انقطاع الشيء وذها�ه، وعلى
 .)شيء و�غماضه إخفاء
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لیس المراد �المعاني معاني  ثم ذ�ر المعاني، ثم �عد ذلك شرع في اإلعراب إعراب الكلمات،
ع المقصود �علم المعاني الذي هو أحد فرو  ،أما المعاني ألن هذا في بیان اللغات، ؛ال الكلمات،

فید تنا معرفتین فیه ما قال أهل المعاني من أن المبتدأ والخبر إذا �ا(: �قول علم البالغة،
الحصر، ولكن هذا لیس �حصر حقیقي، بل هو حصر ادعائي تعظیًما لحب األنصار، �ان 

ي صحیح الدعوى أنه ال عالمة لإل�مان إال حبهم، ولیس حبهم إال عالمته، و�ؤ�ده ما قد جاء ف
 . حببتقد�م ال »حب األنصار آ�ة اإل�مان«و بتقد�م اآل�ة، »آ�ة المؤمن حب األنصار«مسلم: 

فإن قلَت: إذا �ان حب األنصار آ�ة اإل�مان فبغضهم آ�ة عدمه؛ ألن حكم نقیض الشيء 
 �ر آ�ة النفاق �غض األنصار؟ نقیض حكم الشيء، فما الفائدة في ذِ 

ام یه، والمق�ره التصر�ح �ه والتأكید علقلُت: هذا التقر�ر ممنوع، ولئن سلَّمنا فالفائدة في ذِ 
الحدیث الحث على حب األنصار و�یان فضلهم لما �ان منهم  �قتضي ذلك؛ ألن المقصود من

ر ذلك، من إعزاز الدین و�ذل األموال واألنفس، واإلیثار على أنفسهم، واإلیواء والنصرة وغی
 . إلى آخره، )وهذا جاٍر في أعیان الصحا�ة...

ٍر من ر طاأحًدا منهم من غیر تلك الجهة ألم -والعیاذ �اهلل-وقال القرطبي: وأما من أ�غض (
ینهم بحدث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحو ذلك، لم �صر بذلك منافًقا وال �افًرا، فقد وقع 

ل حروب ومخالفات ومع ذلك لم �حكم �عضهم على �عض �النفاق، و�نما �ان حالهم في ذلك حا
هم الو�نما �ان ح(ینقله �عضهم من �عض.  ،وهذا �الم تتا�ع علیه الشراح، )المجتهد في األحكام

 فإما أن �قال: �لهم مصیب، أو المصیب واحد والمخطئ ،في ذلك حال المجتهد في األحكام
 -والعیاذ �اهلل-معذور مع أنه مخاطب �ما یراه و�ظنه، فمن وقع له �غض في أحد منهم 

م �جب علیه التو�ة ومجاهدة نفسه بذ�ر سوا�قهم وفضائلهم وما له لشيء من ذلك فهو عاصٍ 
م م من الحقوق؛ إذ لم �صل أحد من �عدهم لشيء من الدین والدنیا إال بهعلى �ل من �عده

ة، وقد أجاب �عضهم اآل� ]١٠[الحشر:  {َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهْم}و�سببهم، قال هللا تعالى: 
خذ من طر�ق عن الحصر المذ�ور �أن العالمة �الخاصة تطرد وال تنعكس، ثم قال: و�ن أُ 

 . نعم وهذا مر �فتح الباري،، )وم لقب ال عبرة �هالمفهوم فهو مفه
�ن وقد أجاب �عضهم عن الحصر المذ�ور �أن العالمة �الخاصة تطرد وال تنعكس، ثم قال: و (
  خذ من طر�ق المفهوم فهو مفهوم لقب ال عبرة �ه.أُ 

ر قلُت: هذا الحصر �فید حصر المبتدأ على الخبر، و�فید حصر الخبر على المبتدأ، وهو نظی
، )قولك: الضاحك الكاتب، فإن معناه حصر الضاحك على الكاتب، وحصر الكاتب على الضاحك

دعى فیه االطراد دون االنعكاس، فإن آ�ة اإل�مان �ما و�یف یُ (. وهذا مر بنا في �الم الكرماني
�ذلك حب األنصار محصور على آ�ة اإل�مان �مقتضى هذا  هي محصورة على حب األنصار،
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�عني ال یلزم أن �كون ، )قد قلنا: إن هذا حصر ادعائي فال یلزم منه المحذورالحصر، ولكن 
بل عموم العلة التي هي نصر الدین تقتضي إلحاق  في حب األنصار أو �غضهم، اذلك محصورً 
  غیرهم بهم.
 .الكنه مر بنا سا�قً  ،كالم �ثیر

*** 
على ورسوله نبینا محمد و  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده الحمد هلل رب العالمین، طالب:

 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین. آله وصحبه أجمعین
َثَنا َأُبو الَیَماِن، َقاَل:: َ�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال البخاري  ، َعْیٌب، َعنِ شُ  َأْخَبَرَنا َحدَّ  الزُّْهِريِّ

اِمتِ بْ َباَدَة عُ ِد للااَِّ، َأنَّ َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو ِإْدِر�َس َعاِئُذ للااَِّ ْبُن َعبْ  ُ َعْنهُ - َن الصَّ َن َوَ�ا -َرِضَي للااَّ
َقَباِء َلْیَلَة الَعَقَبِة: َأنَّ َرُسوَل للااَِّ  َلُه َقاَل، َوَحوْ  -َلْیِه َوَسلَّمَ لَّى ُهللا عَ َص - َشِهَد َبْدًرا َوُهَو َأَحُد النُّ

ُلوا ا، َوَال َتْزُنوا، َوَال َتْقتُ َال َتْسِرُقو ْیًئا، وَ َلى َأْن َال ُتْشِرُ�وا ِ�اهللَِّ شَ َ�اِ�ُعوِني عَ «ِعَصاَ�ٌة ِمْن َأْصَحاِ�ِه: 
َفى ِمْنُكْم ُصوا ِفي َمْعُروٍف، َفَمْن وَ ْم، َوَال َتعْ ْرُجِلكُ َأْوَالَدُكْم، َوَال َتْأُتوا ِبُبْهَتاٍن َتْفَتُروَنُه َبْیَن َأْیِد�ُكْم َوأَ 

ارَ ْنَیا فَ ، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْیًئا َفُعوِقَب ِفي الدُّ َفَأْجُرُه َعَلى للااَِّ  ِلَك ذَ ٌة َلُه، َوَمْن َأَصاَب ِمْن ُهَو َ�فَّ
ُ َفُهَو ِإَلى للااَِّ؛ ِإْن َشاَء َعَفا َعْنُه وَ   ."، َفَباَ�ْعَناُه َعَلى َذِلكَ »َء َعاَقَبهُ ِ�ْن َشاَشْیًئا ُثمَّ َسَتَرُه للااَّ

 ؟ "َوفَّى"أم  "َوَفى"
 ".َوَفى"طالب: عندي 

  ؟في نسخة
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  ضبطها طالب:

 ؟{َوِ�ْبَراِهیَم}
 .{الَِّذي َوفَّى}: طالب

 .وسیأتي هذا إن شاء هللا في الشرح]، ٣٧[النجم:  {الَِّذي َوفَّى}
وأما  ،رالفراغ منه في هذا الوقت القصی ألنه أقدم ومقدور �عني على ؛-َرِحَمُه هللاُ -نبدأ �النووي 

غیره فقد أطال الشرح على هذا الباب �حتاج إلى أوقات تستأنف في الدرس القادم إن شاء هللا 
 تعالى.
، )حیحهكذا وقع هذا الباب في البخاري غیر مضاف وهو ص" �ابٌ (" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول 

وقع هذا الباب في البخاري غیر مضاف وهو هكذا ( ؟ما �جیبأم ب على اإلشكال یهذا �ج
العلماء �قررون �أن  ؟�غیر ترجمة "�اب"�ر الفائدة من ذِ  وما ،�عني من غیر ترجمة، )صحیح

 مثل ها الباب الذي �كون في الصحیح بدون ترجمة أنه �منزلة الفصل.
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 .من الباب الذي قبله طالب:
 .هللا تعالى ما یبین هذاوسیأتي �كالم الشراح إن شاء  ،من الباب الذي قبله

  أو �جعل أن القارئ �ستنبط؟ طالب:
 لكن هذا الذي قرره أهل العلم. االحتماالت �ثیرة،

 أبو"وأما أسماء الرجال فـ وهو صحیح. ،هكذا وقع هذا الباب في البخاري غیر مضاف(: قال
 ؟ )اسمه" الیمان
 .الحكم بن نافع طالب:

 ؟)والزهري محمد هو شعیب بن أبي حمزة،" أبو الیمان"فـ( ،الحكم بن نافع ،نعم
 .ابن شهاب طالب:

ت بن بادة بن الصامفهو أبو الولید عُ  "بادةعُ "وأما ( ابن شهاب إمام و�لهم تقدم ذ�رهم. ،نعم
قیس بن أصرم بن فهر بن غانم بن سالم بن عوف بن عمر أو ابن عمرو بن عوف بن 

وعند ابن  ،شهد العقبة األولى والثانیة) -عنهُ َرِضَي ُهللا تعالى -الخزرج األنصاري الخزرجي 
 ،ثالثةوال: وابن عبد البر قال (شهد العقبة األولى والثانیة)، والثالثة: عبد البر في االستیعاب

�ر عند �عض ولها ذِ  قل من �شیر إلیها، ،�عني هذه الثالثة قل من �شیر إلیها من أهل السیر
 تعالى هللاصلى -عة الرضوان والمشاهد �لها مع رسول هللا و�ی اوأحدً  اوالثانیة و�درً ( المؤرخین،
اتفق  ،امائة وأحد وثمانون حدیثً  -صلى هللا علیه وسلم-وي له عن رسول هللا رُ  ،-علیه وسلم

روى عنه جماعة من  انفرد �ل واحد منهما �حدیثین، البخاري ومسلم منها على ستة،
أبو بر وفضالة بن عبید وشرحبیل بن حسنة و أنس وجا منهم: ،-َرِضَي ُهللا عنُهم-الصحا�ة 

 ،الولید: منهم بنوه ،ومن غیر الصحا�ة خالئق أمامة ورفاعة بن رافع ومحمود بن الر�یع،
 هللاُ َرِضَي  -أول من ولي قضاء فلسطین عبادة قال األوزاعي: وعبید هللا وداود بنو عبادة.

وقبره ببیت  نتین وسبعین سنة،توفي �الشام سنة أر�ع وثالثین وهو ابن ث ،-تعالى عنهُ 
ئذ هللا بذال فاسمه عا" أبو إدر�س"وأما  .-َرِضَي ُهللا تعالى عنهُ -توفي �الرملة : وقیل المقدس.

  ؟أو ابن عمرو، )وهذا هو الصحیح ،ابن عبد هللا بن عمر معجمة قبلها همزة،
 .عمرو طالب:

  ؟ماذا
 .عمرو طالب:

 ؟ )وهذا هو الصحیح(أو ، )هذا هو الصحیح(تا�عة لـإنما هل هي  لكن ،األن فیه واوً  نعم؛
 ..........  طالب:

  ؟ماذا



 
 

  
 

=}à|||||||||||èÌá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘=F۱۳۰==E=
=

١٢ 

 ..........  طالب:
 .هذا الظاهر نعم، ،عمرو

خالئق سمع ابن مسعود وحذ�فة وأ�ا الدرداء وأ�ا ذر و  وقیل غیره. ،هذا هو الصحیح المشهور(
بو أهذا  وأبو مسلم، بد هللا،أبو إدر�س عائذ هللا بن ع، )-رضي هللا تعالى عنهم-من الصحا�ة 
 َوب.عبد هللا بن ثُ : وأبو مسلم الخوالني اسمه ،إدر�س الخوالني

حول الزهري ور�یعة بن یز�د و�سر بن عبید هللا ومك منهم: روى عنه جماعات من التا�عین،(
س ولد أبو إدر�: قال سعید بن عبد العز�ز. ما أدر�ت مثل أبي إدر�س: قال مكحول. وخالئق
 ائهم،و�ان من عباد الشام وقر  واله عبد الملك القضاء بدمشق،: وقال ابن منجو�ه. نینیوم ح

 .)-َرِحَمُه ُهللا تعالى-توفي سنة ثمانین 
د وق العقبة، نسب إلیها جمرةهل العقبة التي هنا التي تُ " أحد النقباء لیلة العقبة: "قوله: فصل(

عالى ترضي هللا -�ا�ع األنصار  ،-لیه وسلمصلى هللا ع-كان بهذه العقبة بیعتان لرسول هللا 
األولى أول  و�انت العقبة ،العقبة األولى والعقبة الثانیة و�قال فیهما: فیهما �اإلسالم، -عنهم

 ُهللا َرِضيَ -من األنصار  و�ان المبا�عون في األولى اثني عشر رجالً  بیعة جرت على اإلسالم،
من  الً و�انوا في الثانیة سبعین رج التي تلیها، ثم �انت العقبة الثانیة في السنة ،-عنُهم

  األنصار أ�ًضا.
ن تقدموا ونقباء األنصار هم الذی وهو الناظر على القوم، ،واحدهم نقیب" أحد النقباء: "وقوله

 .)�هللا أعلم ،-صلى هللا علیه وسلم-ألخذ البیعة لنصرة النبي 
 ،�ه محیطون  أي: ،�فتح الالم في �لها حوله وحولیه وحوالیه: �قال"، صا�ةوحوله عِ : "قوله(

 . والعصا�ة الجماعة
ان البهت، »وال تأتون ببهتان تفترونه بین أید�كم وأرجلكم« :-صلى هللا علیه وسلم-قوله 
ضیف و�نما أ كره،بهت من شدة نُ ألنه یُ  ؛إذا �ذب علیه او�هتانً  ابهت و�هتً : �قال الكذب،

عال تقع أن معظم األف أحدهما: رهما جماعة من العلماء؛البهتان إلى األیدي واألرجل لوجهین ذ�
 �ُكْم}َسَبْت َأْیدِ {َفِبَما �َ  :-َجلَّ وَعال-قال هللا  ولهذا أضیفت األفعال واالكتساب إلیهما، بهما،

ین یدي بفعلت هذا : �ما �قال، اال تبهتوا الناس �العیب �فاحً : والثاني معناه]. ٣٠[الشورى: 
ذا أنه ههل معنى  ،�عني مواجهة لهم )اال تبهتوا الناس �فاحً (، )هللا أعلم� �حضرته،: أي فالن،

  ؟�جوز من یبهت اإلنسان في غیبته،
 ..........  طالب:

  ؟بهت �غیبتهبهت �حضرته أو یُ أن یُ  لكن أیهما أشد: ،ال
 ..........  طالب:
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  ؟نعم
 ..........  طالب:

المُ -والنبي  ،أمر شدید ألن مواجهة اإلنسان �ما �سوؤه �حضرته أشد؛ الُة والسَّ ا م -علیِه الصَّ
 لكن لتوجیه هذا القول و�ن �ان بهتانه في حال غیبته أشد من وجه آخر، �ما �سوؤه، اواجه أحدً 

 الن،فهذا بین یدي  فعلت: �ما �قال ،اال تبهتوا الناس �العیب �فاحً ( أو توجیه هذا األسلوب:
 . �هللا أعلم ،�حضرته أي:

المُ -وقوله  الُة والسَّ {َوَال  :-الَجلَّ وعَ -هو نحو قوله  »وال تعصوا في معروف« :-علیِه الصَّ
 -سول هللا�ا�عنا ر « بادة �قول في �عض الروا�ات:عُ ، ])١٢[الممتحنة:  َ�ْعِصیَنَك ِفي َمْعُروٍف}

 وال، ائً �ا�عوني على أال تشر�وا بي شی«: قال ،»على ما �ا�ع علیه النساء -صلى هللا علیه وسلم
قة لبیعة فهل بیعة النساء سا�. هذا مطابق لما جاء في آ�ة الممتحنة، »وال تقتلوا وال تزنوا، تسرقوا،
 الشراح قرر �ثیر منهم أنه لما أحال؟ »�ا�عنا على ما �ا�ع علیه النساء«: ألنه �قول ؛الرجال

ال یلزم أن تكون  زم،مثل هذا ال یل لكن أنا أقول: على سابق �قتضي أن بیعة النساء متقدمة،
ولكن لما �انت بیعة النساء مضبوطة محفوظة �القرآن  ،بیعة النساء متقدمة على بیعة الرجال

�خالف السنة التي قد تخفى على  اآلن القرآن الناس �لهم �عرفون ما فیه، ساغ اإلحالة إلیها،
مع أنه جاء  ،ظهارعلیك �فارة  ولذا لما �قال في من جامع في نهار رمضان: ،كثیر من الناس

المُ -الذي جامع في نهار رمضان جاء إلى النبي « فیه نص �خصوصه، الُة والسَّ  -علیِه الصَّ
 ما �قال: المجادلة،�الصورة الموجودة في سورة  »أتجد �ذا؟ أتجد �ذا؟ قال: هلكت وأهلكت،: قال

 یح السنة،و�ن �ان لها أصل ثابت مستقل جاء في صح ،علیك �فارة مجامع في نهار رمضان
ألن ذاك ال  وهذه �السنة؛ ألن �فارة الظهار مضبوطة �القرآن، ؛علیك �فارة ظهار إنما �قول:

فاإلحالة على ما �عرفه الخاص والعام ال شك أنه إحالة على  �خفى على أحد وهذا قد �خفى.
 �خالف ما جاء في السنة فإنه قد �خفى. شيء مستقر في النفوس،

: [الممتحنة ٍف}{َوَال َ�ْعِصیَنَك ِفي َمْعُرو  هو نحو قوله تعالى: »معروفوال تعصوا في « وقوله:(
لمعنى وا: قال الزجاج في بر وتقوى.: وقیل ال �عصینك في طاعة هللا تعالى،: قیل معناه]، ١٢

 و�حتمل في معنى: قلتُ  ال �عصینك في جمیع ما تأمرهن �ه فإنك ال تأمر �غیر المعروف.
د �معروف فیكون التقیی مرتم �معروف،لي علیكم من تباعي إذا أُ وُ  اأحدً  الحدیث وال تعصوني وال

المُ -ولهذا قال  ،إلى األتباع اعائدً  الُة والسَّ و�حتمل  ،صونيتع: ولم �قل »تعصوا« :-علیِه الصَّ
المُ -أنه  الُة والسَّ علیِه -نه أل  لنفوسهم؛ اید �معروف تطییبً قَ  أراد نفسه فقط، -علیِه الصَّ

الةُ  المُ الصَّ  . ال �أمر إال �المعروف - والسَّ
بتخفیف الفاء  �قال أي ثبت على ما �ا�ع علیه، »منكم -أو: َوَفى-فمن َوفَّى «: وقوله

فعوقب في الدنیا فهو  اومن أصاب من ذلك شیئً « :-صلى هللا علیه وسلم-قوله  وتشدیها.
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، »عفا عنه و�ن شاء عاقبه إن شاء وستره هللا فهو إلى هللا؛ اومن أصاب من ذلك شیئً  كفارة،
وال  ،أما الشرك فال �سقط عنه عذا�ه �عقو�ته علیه في الدنیا �القتل وغیره هذا في غیر الشرك،

وفي هذا داللة لمذهب أهل الحق أن  ،فعموم الحدیث مخصوص عفى عمن مات منه بال شك،�ُ 
 و�ن شاء عذ�ه، ،من ارتكب �بیرة ومات ولم یتب إلى هللا فهو إلى هللا إن شاء عفا عنه

ال ذنب له �أن مات عقیب بلوغه أو  اأو �بیرً  اأن من مات صغیرً  وحاصل مذهب أهل الحق:
 -ُسبحانه وتعالى-تو�ته أو إسالمه قبل إحداث معصیة فهو محكوم له �الجنة �فضل هللا 

]، ٧١[مر�م:  اِرُدَها}{َوِ�ْن ِمْنُكْم ِإالَّ وَ  :-َجلَّ وَعال-�ما قال  وال یدخل النار لكن یردها، ورحمته،
 اصر� و�ن مات مُ  وسنوضحه في موضعه إن شاء هللا تعالى. ،وفي الورود الخالف المعروف

و�ن شاء عاقبه  على �بیرة فهو إلى هللا تعالى إن شاء عفا عنه و�دخله الجنة في أول مرة،
  خلد في النار أحد مات على التوحید.وال �ُ  في النار ثم أخرجه فأدخله الجنة،

المُ -وأما قوله  الُة والسَّ  -قاضي عیاضقال ال ففیه داللة لألكثر�ن، »فهو �فارة« :-علیِه الصَّ
 ن وقف،مومنهم  ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود �فارة لهذا الحدیث، :-َرِحَمُه ُهللا تعالى

 اأنواعً  �ربل ذ ،فیما �ا�عهم حصر المعاصي -صلى هللا علیه وسلم-رد النبي ولم یُ . �هللا أعلم
 .)�هللا أعلم �كثر ارتكاب أهل ذلك الوقت لها،

والتعلیق علیها سیكون  ألنه سترد في الشروح األخرى �أ�سط من هذا، ما وقفنا عند هذه الجمل؛
 . الكرماني ،ي معه عمدة القاري الذ ،في فتح الباري إن شاء هللا تعالى وعمدة القاري 

جمل الكالم في �لمات أو �ُ  أن و�ال فعادته البسط، النووي �سط الشرح �شيء من: على �ل حال
و�ل ما في النووي فرغه الشراح في  وهنا أطال �عني جاء بنحو صفحة أو تز�د. أسطر �سیرة،

�د ثم یز  وهذه عادة العلماء في العلوم �لها أن المتقدم �أتي �كالم مختصر، شروحهم وزادوا علیه،
ا،مثل ما حصل في شرح  علیه من جاء �عده، بع �حجم فتح �عني لو طُ  الخطابي مختصر جد�

ا الباري �مكن ما �جيء نصف مجلد؛ الحدیث  ،وال یتكلم على جمیع األحادیث ،ألنه مختصر جد�
 إذا تكلم علیه في شرح أبي داود ال �عید الكالم علیه في شرح البخاري.

لوا ما ن تأخروا عن الكرماني نقوالذی یبقى أن هؤالء الشراح الذین تأخروا عن النووي نقلوا ما فیه،
قولون �لكن إذا نقلوا عن الكرماني صار مثل ما  ،-َرِحَمُه هللاُ -و�نقلون عن النووي �كل أدب  فیه،

في الردود في مواضع تحتمل  اینقلون عنه و�قسون علیه أحیانً  شعیر مأكول ومذموم،: العوام
نعم هو معوله على . یر من المواضع�كفیه أنه جمع وأنه أجاد في �ث ،القسوة وفي مواضع ال

ولم �أخذ من العلماء في دروسهم أو نتیجة استنباط وتحر�ر  الصحف وعلى الكتب والمصادر،
�ما  على من جاء �عده، لكن ال ینَكر أن له فضالً  ولذا وقعت أوهام في شرحه، من تلقاء نفسه؛

 : قال ابن مالك
 مستوجب ثنائي الجمیال وهو �سبق حائز تفضیالً 
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 بین.و�ن �ان عنده أوهام تُ  فُیثنى علیه من هذه الحیثیة، 
 .�هللا أعلم

 .وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 
 
 


